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Kürt adý tarihte ilkkez nerede ortaya çýkmýþtýr?

Kürt adý,bölücülerin ve oryantalistlerin idda ettiði gibi tarihte Medler ile ortaya çýkmamýþtýr.Kürt adýna o dönemden kalma yazý
rastlanmaz.Kürt adýna tarihte ilkkez M.S.500 yýlýnda Göktürklerden kalma Yenisey ýrmaðý kýyýsýndaki Elegeþ Yazýtlarýnda
rastlanýr.Orta Asya&rsquo;nýn kuzeyinde bulunan ve Göktürkçe olan bu yazýtta yazan ifade aynen þöyledir &lsquo;Ben Kürt eli
kaðaný Alp Urungu,altýnlý okluðumu baðladým belde.Elim 39 yaþýnda Göktürk Hanlýðýndandýr&rsquo;. Alp Urungu ve Kürt eli
Hanlýðýndanmýþ.O zamanýn hukukuna göre Göktürk hanlýðýndan olabilmek sadece Göktürk hükümdarýna akrabalýkla mümk
Göktürkçedir.

Kürtlere Türk milliyetçilerinin bakýþý:

Türk milliyetçilerinin hemen hepsi, Kürtlerle Türklerin kardeþ millet oluðunda hemfikirdir.Gazi Mustafa Kemal&rsquo;in
Meclisinde Kürt kökenli milletvekilleri bulunmaktaydý.Atatürk Türk milleyetçiliðini ýrka deðil,ortak his ve tarih bilincine dayandýrmý
mutlu Türk olana deðil ne mutlu Türküm diyene demiþtir.Atatürk&rsquo;ün &lsquo;fikir babamdýr&rsquo; dediði Ziya Gökalp Türk
fikrini sistemleþtiren toplumbilimci olup, Kürt kökenli olduðu sanýlmaktadýr.Ziya Gökalp,Kürt aþiretleri üzerinde yapmýþ olduðu ar
sonucu þu ifade de bulunmuþtur &lsquo;Nerde bir Kürt aradýysam,Türk&rsquo;ten gayrý birþey bulmadým.&rsquo; Ve daha sonr
ayrýlýkçýlar için Ýslam ümmetinin yükselmesini istteyen her Müslüman Türkün yanýnda yer almalýdýr demiþtir.Türk ve Kürt için i
sevmeyen Kürt Kürt deðildir,Kürd'ü sevmeyen Türk Türk deðildir&rsquo; demiþtir.

Milliyetçilik fikrini siyasi alana taþýyan Alpaslan Türkeþ ise &lsquo; ben ne kadar Türksem onlar o kadar Türktür,onlar ne kadar
Kürtse ben o kadar Kürdüm&rsquo; demiþtir.Ve milliyetin herþeyden önce mensubiyet olduðunu,ayný kaderi paylaþan ortak dileð
sahip insanlarýn mensup olma hissi ile milleti oluþturduðunu söylemiþtir.&rsquo;Kürd ile Türk et ile týrnaktýr demiþtir.&rsquo;

Zaten Kürtler gerek soy gerek mezhep gerekse kültür olarak Türktürler.Ýslamiyet öncesi Türklerin yeni yýlýna tekabül eden ve tü
Dünyasýnda kutlanan Nevruz&rsquo;un da Kürtlerce kutlanýyor olmasý ortak kültürel baðýn derinliðine iþarettir.Meydan Laros da
Kürtler için göçebe bir Türk boyu denmiþtir.

MHP içinde Kürtler: Mhp&rsquo;nin her kademesinde Kürtler yer almýþtýr ve almaktadýr.1980 önce ülkücü þehitler içinde Kürt k
de bulunmaktadýr.MHP&rsquo;de Kürt kökenli milletvekillerinin dýþýnda Türk Ýslam Ülküsü adlý fikrin savunucu Ahmed Avrasi K
kökenlidir.Þu anki Ülküocaklarý Genel Baþkaný Aliþan Satýlmýþ Kürt kökenlidir. Sadece Aliþan Satýlmýþ deðil Ülkü Ocaklarýnýn
Kürt kökenli vatandaþlarýmýz bulunmaktadýr.
Kürt Sorunu neden ortaya çýktý? :

Görülüyor ki Ülkücü Aliþan Satýlmýþ ,Türkçü Ziya Gökalp, Türk Ýslamcý Avrasi Kürttür. Osmanlý&rsquo;nýn yýkýlmasýnýn ana s
bölgesel milliyetçiliði azdýrmasý ve devletin etnik temelde bölünmesi olmuþtur. Oryantalistler bölge bölge gezmiþ ve gördükleri uf
farklýlýklarý etnik farklýlýk olarak göstermiþ,kardeþleri birbirine kýrdýrmýþtýr. Bunda ki amaç bölgedeki kaynaklarý ele geçirmek v
geliþmesine engel olmaktýr. Osmanlý&rsquo;dan ayrýlan Yugoslavya, Makedonya, Filistin, Cezayir, Fas,Irak Kuveyt.. gibi
ülkelerde sefalet ve kan diz boyu olmuþtur.
Kürtleri Türkler'den ayýrmanýn iki ana amacý petrol ve sudur.Irak&rsquo;taki petrolü almak isteyen batý, Yahudi kökenli olan
Barzani&rsquo;yi kullanarak Irak&rsquo;ý bölmüþ o petrol bölgesine Ýsrail&rsquo;den getirdikleri 300bin Yahudi'yi
yerleþtirmektedir. Amerikan-Yahudi ortaklýðý Musul ve Kerkük petrollerini alýp Irak&rsquo;ý sömürgeleþtirmiþtir.

Türkiye&rsquo;de terör, GAP&rsquo;nin temellerinin canlandýrýlmasý ile baþlamýþtýr.Ortadoðu&rsquo;da su az bulunur bir
kaynaktýr.Ucuz enerji elde edilip kurak bölgeler sulanabilecektir. Deniz suyunu arýtan ve su kaynaðý olmayan ,Ýsrail su
bölgelerini ele geçirmek istemektetir.Gap bölgesinden Akp hükümetinin tavizleri ile 500bin dönüm arazi almýþtýr. 10.000 Yahudi
Ýsrail&rsquo;den gelip Urfa&rsquo;da doðum yapmýþtýr.Avrupa da Türkiye&rsquo;nin geliimesine engel olmak için bölgede terör
desteklemiþ hatta kaynak akýtmýþtýr.

Ne yapmalýyýz?: Türklük bilincinin birleþtirici ulusal kimlik olduðu anlatýlmalý,Irak&rsquo;taki acý sonuçlarý yaþamamak,sömürge
kaynaklarýmýzý ve namusumuzu vermemek için birlik olup devletimize sahip çýkmalýyýz. O zaman Türk Kürt kardeþtir,ayrým ya
kalleþtir.O zaman ne mutlu Türk&rsquo;üm diyene! Savakcan2005
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